Kärna Scoutkår av

Scouterna
Styrelse/Ledarmöte, scoutgården
2014-11-23
Närvarande: Camilla Persson (CP), Gunilla Norrstig (GN), Jan Lindell (JLi), Johan Lundström (JLu), Johan Ölund (JÖ),
Hans Persson (HP), Jörgen Danielsson (JD), Tomas Svensson (TS), Alf Djurberg (AD)
1.

Mötets öppnande. Mötet öppnas av CP

2.

Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes. Till att föra dagens protokoll utsågs AD.

3.

Föregående protokoll. Justering av föregående protokoll bordläggs till nästa möte.
Sedan sist har följande hänt:
 Nytt Tentipii tält har köpts in
 Nya armaturer för nödbelysning har köpts in
 Avdelningarna har stöpt ljus
 Preliminäranmälan gjord till Livat – sommarläger 2015

4.

Distrikt och Förbund Det har varit Demokratijamboree i helgen. Bland annat har förbundet valt två nya ordföranden
Det är dags att göra redovisning för statsbidragen. Varje patrull gör en egen årsredovisning. Information och
blanketter finns i ledarrummet. Redovisningen behöver inte vara klar förrän i mars men ska baseras på patrullernas
utseende under höstterminen. Se till att alla patruller har minst 5 medlemmar i Scoutnet. Kontakta Åsa om ni vill
ändra något.

5.

Remiss Kärna mosse Kommunen har skickat ut remiss för ny skötselplan av naturreservatet Kärna mosse. Möjligt att
lämna synpunkter fram till 12/1. Dammen, vattennivån och problemen med vatten under scoutstugan är omnämnt i
förslaget. CP har förslaget för dom som vill läsa.

6.

Fönsterbyte och gardiner Fönsterbytet är nästan klart. Lite målningsarbete återstår. Mötet föreslog att gardinerna i
stora salen ska sättas upp igen.

7.

Julförsäljning Redovisning av scouternas försäljning görs avdelningsvis till Camilla efter grötfesterna.

8.

Adventsmarknad vid ICA tor till lör v 48. Försäljning av lotter, handstöpta ljus, bröd och rester från julförsäljningen.
Äventyrare torsdag, Upptäckare fredag och Spårare lördag. ICA bjuder på glögg som vi får värma på gasolkök.
Materialet förvaras i kundvagnar på ICAs lager mellan dagarna. ICA vill gärna att vi har tända lyktor utanför entrén.

9.

Grötfest – Måndag – Torsdag v 49. Avdelningarna beställer mat senast onsdag 26/11 av CP. CP och JD ordnar
lottringar och priser till 2-(3) lotteri per kväll. Lottpris 3 kr.

10. Ullmax Passa på att sälja på grötfesten
11. Tygmärken till scoutskjorta – CP undersöker om det går att köpa nya märken/band med kårnamnet att ha på vänster
ärm. Går det får det ersätta kårmärket med flugblomstret.
12. Gemensamma aktiviteter nästa termin
* Terminsstart v 3
* Ledaraktivitet 23/1 Pyssel/hantverk och mat
* Kårstämma 17/3
* Bad 21/3
* St George 23/4 Teater av Upptäckarna
* Kårläger 29-31/5 (förslag)
* Guidning i mossen för scouter och föräldrar v 25
* Sommarläger Livat Lysekil för Äventyrare och Upptäckare v 27

13. Rapport från avdelningarna inför nästa termin
Spårare 1 - Försöker ta in föräldrar som hjälp nästa termin
Spårare 2 - Ledarbrist, TS kommer gå in som ledare. Försöker också ta hjälp av fler föräldrar
Upptäckare - Lite nya scouter har börjat!!
Äventyrare – OK
14. Nästa möte 14/2 med Julfika
15. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Justeras:

________________________________________
Alf Djurberg

______________________________________
Camilla Persson

